
Listopad 2018: Sto let republiky – dostiučinění 
za hříchy v ní spáchané proti životu.

Prosinec 2018: Za zemřelé, kteří se provinili 
proti životu.

Chvála Kristu, bratři a sestry!

Před pár dny jsme si připomněli sto let od konce monarchie a vzniku republiky. Ani upřím-
né nasazení a reformy nového císaře blahoslaveného Karla I. nedokázaly zastavit válečnou 
mašinérii a odvrátit rozpad monarchie, obrovského mnohonárodnostního státu. Nadšení 
z konce děsivé války a vzniku „státu, kde si budeme vládnout sami“ se neslo nejen v duchu 
hesla „Pryč od Vídně!“, ale také „Pryč od Říma!“. Smysl pro univerzalitu církve ustoupil vlas-
teneckému nadšení. Připomínkou a symbolem tohoto odvrácení se od církve je pro nás ka-
tolíky svržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Socha ženy, Matky, symbol 
„mateřské tváře Boha“, symbol záchrany před krutým švédským dobyvatelem, se najednou 
změnila v očích rozlíceného davu v hromosvod „spravedlivého“ hněvu, živeného snůškami 
lží a polopravd. Právě tento měsíc je tomu přesně sto let. Tehdejší buřiči jsou po smrti, jsem 
ale přesvědčen, že minimálně Franta Sauer, jejich vůdce, je u naší Nebeské Matky. Ona to-
tiž není nějakou pomstychtivou bohyní, ale naší do krajnosti milující pomocnicí. A tak jistě 
i její přímluvy měly podíl na tom, že se tento bohém nakonec smířil s Bohem a církví a pár 
dní před Velikonocemi 1947 zemřel posílen svátostmi u sester boromejek.

Proč zde zmiňuji právě tento příběh? Mnoho lidí za těch sto let odpadlo od víry, dokonce 
jsme během té doby zvládli dva brutální ateistické režimy, tři milióny dětí bylo zabito při 
umělých potratech, v parlamentu se řeší redefinice manželství… Ale příběh Franty Sauera 
je pro nás důkazem, že hurónský křik a násilí nemá poslední slovo. To má a bude mít Pán 
Ježíš. On nás ale k  tomu potřebuje, podobně jako potřeboval trpělivé kněze a sestřičky 
v případě bohéma Franty. Tedy přesněji, chce potřebovat. Naše ruce ať jsou Jeho rukama, 
naše modlitby Jeho vroucími modlitbami k Otci, naše srdce Jeho srdcem. To, že nás potře-
buje, je vlastně vůči nám projevem jeho nezměrné důvěry. 

V rámci Modliteb za nejmenší se snažíme na tuto důvěru odpovídat společnou modlitbou. 
Konkrétně v tomto měsíci svěřme Pánu všechny hříchy proti životu spáchané v naší zemi 
za posledních sto let. V prosinci pak odevzdejme do Božího milosrdenství zemřelé, kteří 
se jakýmkoliv způsobem provinili proti životu, zvláště schvalováním, podstoupením nebo 
dokonce provedením umělého potratu nebo eutanazie. 

Připomínám význam sloužení pravidelných mší svatých za problematiku ochrany života 
v naší zemi, na úmysly Modliteb za nejmenší. Prosím, poproste svého kněze a pak nám 
nahlaste obec, kostel, úmysl, den a hodinu v měsíci, kdy budou mše svaté slouženy (viz 
kontakty v zápatí dopisu). Pro zajímavost dodávám, že např. v letošním říjnu jste nahlásili 
69 mší svatých.
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Přijměte též pozvánku na čtvrtý ročník Smírné poutě za potracené děti, jejich rodiče a léka-
ře. O Svátku svatých Mláďátek, v pátek 28. prosince, začneme v 11 hodin mší svatou v kos-
tele u Pražského Jezulátka v Karmelitské ulici v Praze. Toto requiem za nenarozené děti 
bude celebrovat otec biskup Václav Malý. Poté se vydáme pěšky k bratřím kapucínům na 
Loretu, kde se občerstvíme. Doporučujeme poutníkům s horší pohyblivostí jet z Malostran-
ského náměstí tramvají číslo 22 na stanici Pohořelec a dojít v klidu do kláštera. Okolo druhé 
hodiny se pomodlíme svatý růženec přímo v kapli Lorety. Pak se přesuneme na Strahov ke 
hrobu svatého Norberta, kde nás budou očekávat v 15 hodin. Kdo bude mít ještě dost sil, 
může pokračovat do katedrály na pravidelné Modlitby za národ ve Svatováclavské kapli. 

Nyní se s námi modlí zhruba tři tisíce dvě stě lidí. Pomozte nám i v následujícím roce se ší-
řením povědomí o našem modlitebním úsilí. Nebojte se o Modlitbách za nejmenší hovořit 
s lidmi ve Vašem okolí i s Vašimi duchovními. Všechny informace najdete na našem webu 
modlitbyzanejmensi.cz. Mnohem důležitější než počty je ale naše zapálení pro věci Boží. 
Tomu totiž náš milosrdný Otec nemůže odolat.

Kartičky s úmysly na příští rok Vám přijdou v dalším dopise na přelomu prosince a ledna.

Vyprošuji Vám i všem Vašim blízkým pokojný a radostný advent i čas vánoční a hojnost 
Božího požehnání v novém roce 2019! 

   

   

Jiří Korda, kněz Kristův

modlitbyzanejmensi@hnutiprozivot.cz 
telefon: 725 797 561
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